ראש
המורלשל
ההון:
לשוק
הקליניקה
ואינויוצרודאות
מסורבל
להסדריחוב
אנדורן
בסוףאפריל

פירסמה ועדת אנדורן את

מסקנותיה על

בישראל ,והציעה מתווה
הסדרי החוב

שנקלעו להסדר
התמודדות בן שלושהשלבים .עמירםגיל מציעמודל שבו יבחינו בין חברות
לבין חברות שהידרדרו להסדר אחרישבעל השליטה״חלב״ אותן
בשליטתן,
עקב שינויים שלא
אסא
ndn

הקופה

ששון
שש//

באמצעות

עסקותבעלי

עניין וריווירנרים שמימנו רכישות

בסון!אפריל פירפמה וע־
$TS1$וע""$TS1$

מטונפות״.

""
ע"" $DN2$דת אכדורןלהסדרי
את מסקנותיהעל אופן התנהלות
הסדרי החוב בישראל .הצעות
הוועדה למתווה של הסדר חוב
כוללת שלושהשלבים.
השלב הראשון הוא שלב שבו
שהחברה
ניכרים סימנים לכך
להיקלעלקשיים פיננסיים.
צפויה
במהלכו רשאית החברה להיכנס
אופןוולנטרי להליך של הסח־
$TS1$הסחחוב$TS1$
הסחחוב $DN2$סורי מול הכנ״ר(כונס הנכסים
חוב
הרשמי) .לפי ההצעה ,הכנ״ר ימנה

גיל
״בשלב

חוב

נציג הסרר מתוך

רשימה

יחד עם הגופים המוסריים.

בית

גם

מציע מורלחלופי:

הראשון,

המומחה

המשפט ,שפועל

מטעם

כבר כיום

בהסדרי חוב מכוח׳חוקהתספורות׳,

יקבל
$DN2$מקיפה $DN2$שלהאירועיםשהובילו להסדר
פה
כולל
פעולות או עסקות שנעשו
שלא לטובת החברה ,תוך הפרת
החוק או פגיעהבנוהל עסקים תקין.
שלנו ,אם המומחה מצא
לפי ההצעה
שהתנהלות העסקית היתה תקינה,
יחולו ההוראותהרגילות שבחוק
החברותלגבי גיבוש הסדר חוב .אך
ככל שהמומחה מצא שההתנהלות
לקויה ,יוסמך בית המשפט להטיל
סנקציות על בעל השליטהולשע־
$TS1$ולשעבר$TS1$
$DN2$ולשעבר $DN2$אתחלקו בריווירנרים ובתמורה
בר
שקיבל עבור עסקות בחברות שב־
$TS1$שב״הכסף$TS1$
שליטתו.
לערוך בריקה מקי־
$TS1$מקיפה$TS1$
סמכויות

שתגובש
החברה

$DN2$החלופה $DN2$השנייה היא פנייה לבית מש־
$TS1$משפט$TS1$
פה
כי מונה לה

אינה מחויבת לגלות
$DN2$משפט $DN2$והעברת החברהלירי
פט
כנציג הסרר .על נציג ההסדר לגבש
הוועדההמליצה כיאי-תשלום חוב
בתוך  60יום לכל היותר עקרונות
למתווה הסרר ,שיוצג במו״מ בין יחייב את נאמן האג״חלפנותלבית
המשפטולהגיש בקשת פירוק ,אך
בעלי החברה.
נושי החברהלבין
ישרת את
״הכסף
מהנושים מתנגדיםלהליך
%57
אם
בשלב השני ימונה לחברה
$DN2$שב״הכסף $DN2$שישועבר
תשלום החוב כלפיבעלי האג״ח
זה לא יפנה הנאמןלבית המשפט.
נציג מיוחד מטעם הנושים ,שיכהן
בחברהשנקלעהלהסדר .בית המ־
$TS1$המשפט$TS1$
ההחלטה הסופית איזוחלופה תיכ-
כמשקיף בדירקטוריון ובוועדות
יחולו
$DN2$המשפט $DN2$יקבע את משך הזמן שבו
שפט
נסלהמלצות הוועדה תיקבע לאחר
יוטלו כמה מג־
$TS1$מגבלות$TS1$
החברה .על החברה
הסנקציות ,והוא יהיה רשאיליישמן
שיתקבלו הערות הציבור על מס־
$TS1$מסקנות$TS1$
גבלות $DN2$ובהן על הוצאותיה ,עלחלו־
$TS1$חלוקת$TS1$
בלות
גם אחרי אישור ההסדר .זאת ,כרי
ויוחלט על המתווה
$DN2$מסקנות $DN2$הביניים
קנות
קת
$חלוקת $DN2$ריווירנרים ,על ביצוע עסקות
נרל״ן ,כש־
$TS1$כשבעל$TS1$
החובולגבי עתיר החברה .בנוסף ,למנוע מקרים כמו דלק
מהותיות ,וכן על ביצוע עסקות להסדר החובבישראל.
עניין .כל ישיבות הרירקטו-
$DN2$כשבעל $DN2$השליטה(יצחק תשובה ,א״ש(
בעלי
הוועדה מצפה שהציבור יגיב השלב השלישי במתווה מסמיך בעל
להרוויח ,אך הנושים לא ראו
חזר
את הנושים להחליט ברוב מיוחד
למסקנותיה ,אך ער היתה לא ניכ־
$TS1$ניכרה$TS1$
ריון יתקיימו בנוכחות הנציג.
כי ההסדר כבר נחתם
מכך דבר
השארת ההנהלה
רה
השלבהשלישינוגע למצב שבו
$DN2$ניכרה$DN2$היענות רבהלכך .בין הראשונים של  %57על
התספורת יצאה
ואושר ,ורכבת
בתפקידה ,גם אם הח־
$TS1$החברה$TS1$
הקיימת
גיל ,ראש
היה
שהגיבו
החברה לא עמדה בתשלום חוב.
עו״ר עמירם
$DN2$החברה $DN2$לא עמדה בהתחייבויותיה ,לדרכה .בית המשפט יהיה רשאי גם
ברה
הוועדה קבעה כי  45יום לאחר מועד הקליניקה לשוק ההון במרכז האק־
$TS1$האקדמי$TS1$
התוצאה היא שהמתווה אינו יוצר להגביל אתבעלהשליטהמלהנפיק
$DN2$האקדמי $DN2$למשפט
דמי
התשלום יוגדר המצבכאי-תשלום
ולעסקים.
סדרות אג״ח חדשות בחברות אח־
$TS1$אחרות$TS1$
וראותלגבי הצפוי בחברה שנקל־
$TS1$שנקלעה$TS1$
לוועדה מס־
$TS1$מסביר$TS1$
במסמך שנשלח
חוב .באשדלצעדים שיש לנקוט
$DN2$אחרות$DN2$שבשליטתו.
רות
$DN2$שנקלעה $DN2$למשברועלול דווקא לסרבל
$DN2$מסביר$DN2$גיל :״מתווה שלושת השל־
$TS1$השלבים$TS1$
ביר
במצב זה ,הוועדה לא הכריעה בין
עה
״בין אם הסדר החוב יגובשלפי
את הסדרי החוב.
שעליו המליצה ועדת אנרורן
בים
$DN2$השלבים$DN2$
הראשונה
שתיחלופות .החלופה
$TS1$מבחין $TS1$ההליך הקיים בחוק ובין אם יוט־
$TS1$יוטלו$TS1$
״המתווה כושל בכך שאינו מב־
מסורבל ואינו יוצר ודאות .המ־
$TS1$המתווה$TS1$
היא הוצאת השליטהמבעלהשלי־
$TS1$השליטה$TS1$
$DN2$יוטלו $DN2$סנקציות ,ההסדר יגובש בתוך
שנקלעולהסדר חוב ,לו
$DN2$מבחין $DN2$בין חברות
חין
$DN2$המתווה $DN2$אמנם יוצרבעלי תפקידים
תווה
השליטה$DN2$ומינוי מנהל מיוחד בידיהכנ״ר.
טה
 75ימים לכל היותר ותוך הגבלת
עקב שינויים בתנאי השוק שלא
מנהל זה יבוא במקום דירקטוריון
חרשים מטעם הנושים (״נציג
שכרם שלבעלי התפקיד בהסדר
החברהויקבל את סמכויותיו .המ־
$TS1$המנהל$TS1$
הסדר״ ,״נציג מיוחד״ ו״מנהל בשליטתן ,או עקב טעויות שנעשו
מנהל $DN2$ישמש בתפקיד למשך  75יום ,מיוחד״) ,אך אלה אינם מייתרים
נהל
בתום לב כחלק מהפעלת שיקול (עורכי דין ,רואי חשבוןומרומה).
בכך אנחנו תומכים בהמלצות
בהסכמות בין החברה
את הצורך
ובתקופה זו יבחן את מצב החברה
רעתעסקי;לבין חברות שבהןבעל
הביניים של ועדתאנרורן״.
שליטה ״חלב״ לאורך שנים את
$TS1$החלופה $TS1$לנושים לגבי הדרכים לתשלום
פעולה .החלו־
ויחליט על דרכי
הנושים.

